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  یم نییپا شیو اشک ها دیلرز یکرد. چانه اش م یه مسحر آن لحظه فقط مرا نگا

صورتش، سرش را به سمت پنجره   دن یبوس تی شدن ترانه به ن کی. با نزددیچک

که متوجه شدم تنها   دیطول نکش  یلیچشم ها گذاشت. خ یچرخاند و ساعدش را رو

  یزیچ دندیاست. خاله و پسر خاله ام که رس  یرازی خبر ماجرا خواجه حافظ ش یب

 سرمادرم خراب کنم.   یرا رو مارستان یب یوارهاینمانده بود د

  چکسی نفرات خانواده سحر بودند که با تماس تبسم خبردار شدند. سحر به ه نیآخر

  د،ینکرد. با بغض نشست و حرص خورد. پدرم که خم شد سرش را بوس یاحترام یب

وضع   نیکردم. از ا یشود. با خودم احتماالت را مرور م یم ران یاز درون و دمید یم

بدتر... بخواهد بچه را سقط   دیشا ایکند  یصبر نم ییجدا یبرا هیثان کیخالص شود 

. پشت دمیاتاق کش رون یکردم. مادرم را ب ی. وحشت زده، دائم به همه پرخاش ممیکن

هستم که   یدانند من چقدر عصبان یآمدند. معلوم بود م عیسرش ترانه و تبسم هم سر

  زانمیصورت هر سه نفر چرخاندم. عز ی. نگاهم را رومیاجازه ندادند تنها حرف بزن

قانون    یجا چیشد که سکوت کنم؟ به قول سحر در ه یم لیبودن دل زیعز ایبودند اما آ

 یتحمل رفتارها ییزناشو فیذکر نشده از جمله وظا نیسند ازدواج زوج یو شرع، حت

 یم  هیحرف بزنم هر سه داشتند توج یمن کلمه ا  نکهیزشت قوم شوهر است. بدون ا

 گفت:  یکردند. تبسم م

 افتاد؟  یبراش م  ی... اگر اتفاقمیشد که به مادرش نگ ینم  -

 کرد:  دییهم تأ  ترانه

  نییپا ادیب طون ی باعث بشه از خر ش دی. شایزنگ زد یکرد یدور از جون... کار خوب  -

 کنه.  یآشت

 :دیپرس مادرم

 مگه قهر بودن؟    -

کردند.  یبافتند و تن ما م یخودشان م  یداد. برا  یبه من و سحر نم یتی اهم چکسیه

 یحق به جانبش دارد به سمت ما م شهی که با چهره خشن و هم دمیسمانه را از دور د
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دارند. خنده   یوسط نکشند دست بر نم نی. با خودم گفتم تمام شد. تا سحر را همدیآ

خانواده من،  یسمانه به تک تک اعضا  یها  یتراماح یبا وجود تمام ببود که  نیدار ا

بود. از   یو پر ابهت پیخوش ت یلیرفت با او هم کالم شوند. زن خ یدلشان ضعف م

. از دور نگاه کردم. جلو رفت و  دیچیعطرش در مشام همه پ یما که رد شد بو یجلو

 . کردبا اخم به جمع  یتخت بدهد، سالم یجان رو مهیبه سحر ن یتیاهم نکهیبدون ا

 بدهد:  ردستانشیدستورات الزم را به ز نیبود که آمده آخر  یفرمانده ا هیشب

نوبره... چرا    گهید نی. ارمیگ یم یاتاق خصوص  رمیمن م ده؟یچرا خواب نجایمامان ا  -

  نجایا... یهمگ رون یاستراحت کنه... ب دی خواهرم با رون یب دییانقدر اتاق شلوغه؟ بفرما

 .  دیجمع شد ستیدهات ن

از   یکی یکیرا  نیسابق حاضر یوحش اوشیکامل داشتم دوباره مثل س یآمادگ من

دائم در مغزم   ی. فرمانافتدیبه لرزه ب مارستان یکنم. آنقدر داد بزنم که ب میوسط به دو ن

بر فرق سر سمانه   یکن یم دایدستت پ یگفت برو هر چه جلو یشد که م یصادر م

اما گذاشتم و رفتم.   اوریهمه باال ب یکن رو ازرا ببند و دهانت را ب تیبکوب. چشم ها

گند زده بودم. بازگشتم به   یجنجال را تحمل کند. اندازه کاف کیسحر طاقت نداشت 

در  یکند. کم دیاز من ناام  شهیهم  یتوانست سحر را برا یفقط م  یقبل تی قالب شخص

. با سمانه  تمکنم، برگش دایاوضاع پ نی ا  یبرا یراه حل نکهیم و بدون اقدم زد ابان یخ

 : دیپرس یبه من انداخت و از متصد  یضی . نگاه پر غمیروبرو شد رشیقسمت پذ یجلو

 صحبت کنم؟ مارستان یب ریتونم با مد یچطور م  -

 . می ندار یما اصال اتاق خصوص  یول دیاریب  فیشه... صبح تشر یاالن که نم  -

 وسط اورژانس...  ینطور ینه ا یباشه فوقش دو تخته ول  -

  نان یاطم یشب برا  کیخواهر شما  د؟یکن یخانم... چرا اصرار م میاتاق ندار  -

 ... گهید یجا دیببر دیدار یاگر مشکل  نجاستیا

 . میبر یباشه م  -
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و از  رمیرا نگ شیها سیکردم تا گ یرا در گوشت دست فرو م میمدت ناخن ها تمام

  زیزن گفته بود حق دارد درباره همه چ نی به ا یپرتش نکنم. چه کس رون یب مارستان یب

 اظهار نظر کند؟ جوابش مشخص بود. مادر و پدرش!

 زدم:  فشیبه دسته ک یقدم فاصله را پر کردم و با نوک انگشت ضربه ا  چند

 .می کن یصحبت م دیاریب فی تشر سمانه خانم...  -

 کشم ها...  یم غیدستت به من بخوره ج  -

 عجب!   -

 مش رجب...   -

 سحر خبر داره؟   -

 به تو چه؟   -

 به من چه هان؟    -

 را خطاب قرار دادم:  یتر شدم و متصد کینزد

شوهرش اجازه مرخص شدن   ای ضی با مر یبدون هماهنگ دیخانم شما حق ندار  -

 .دیبد

هم به عنوان همراه ننوشته. فقط خودش   چکسیتنها فرم پر کرده اسم ه ضیمر  -

 بده.  صیترخ یتونه تقاضا یم

 به سمانه کردم:   ینگاه پر تمسخر یبا لجباز

 خودش... شما بفرما کمتر نخود آش شو...  ؟یدیشن  -

 . یندار یخانوادگ تیترب  -

 : دمیپرس رشیپذ یبعد از متصد کردم تا دور شود و صبر

 رم؟ یبگ یهمسرم اتاق خصوص یتونم برا ی... واقعا نمدیخانم ببخش  -
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 اش را به عقب هُل داد:   یصندل کالفه

... برو به زنت بگو برگه  میاتاق ندار ره؟ یسرتون نم یبابا... چرا شما حرف تو   یا  -

...در ضمن دکترش نوشته صرفا جهت  گهید یجا دشیامضاء کنه... ببر صیترخ

 د؟یشب بمونه...چرا انقدر شلوغش کرد نان یاطم

  یگرفته بودم همه را از سحر دور کنم حت میکردم و سراغ سحر رفتم. تصم یتشکر

اورژانس    یراهرو هم گذشتم و وارد فضا نیکردن. از آخر دادیداد و ب یشده به بها

قدم را   نیهم گذاشتم و اول  یرا رو م یپلک ها یزد. لحظه ا  یموج م تیشدم. جمع

 برداشتم: 

 د؟ی جمع شد نجایا یچ ی... چه خبره؟ برا سیه  -

 شد و گفت:  کیبا وحشت نزد ترانه

نگفت فقط    یچیزنه؟ به ما ه یدکترش با تو حرف م نی داداش... حالش بد شد. بب  -

 کرد. رون یب

عضالتم  ریکردم ز یحس م دیکوب یم مارستان یب یها کیسرام یکه رو میها گام

خودش نگه داشته.   یاستخوان ندارم. فقط گوشت و پوست است که وزنم را رو

 دمیجرأت نکند از کنارش بگذرد. نفهم  یبود که کس دهیبه در اتاق چسب  یسمانه طور

سمانه،  یها غیتوجه به ج یهُلش دادم. ب تی را گرفتم و به سمت جمع نشیچطور آست

  رونمیوارد اتاق شوم جلو آمد و ب نکهی. قبل از ا دیمرا د یردر اتاق را باز کردم. پرستا

 : د یو پرس ستادیکرد اما خودش هم پشت در ا

 ه؟ یک ماریب نیهمراه ا  -

 خودش را وسط انداخت:  عیسر سمانه

 من.   -

 پدر بچه کجاست؟   -

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

5 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 هی بزنم، پدرم و بق یلب باز کنم و حرف نکهی. قبل از ادیسمانه به سمت من چرخ  نگاه

 شروع کردند: 

 . نجاستیپدرش ا  -

 بهتر؟  مارستان یب مشیخانم ببر  -

 پدرشه! اوشیس  -

 : دمیسر همه کش یبرگشتم و داد 

  یاز سرمون...مثال چ دیخونه هاتون دست بردار دی... خودم زبون دارم. برگهیبسه د  -

 د؟ یکن یثابت م دیرو دار

 مرا صدا زد:  پرستار

شده   ی... خانمت عصبدیشد مارهایآقا با شمام... همه رو رد کن نصفه شب مزاحم ب  -

 نفس گرفته...  یتنگ

 حالش چطوره؟   -

... االن نجایا یختیهم که ر لیبه آرامش داره. ماشاهلل کل فام اجی. احتستیخوب ن  -

برو    ؟یریگ یپرتقال پوست م یستادیا نجا یمادر و بچه هر دو جونشون در خطره شما ا

 خونه پدر من... 

به مغزم خطور نکرد ممکن است از طرف   یکردم اما لحظه ا  یپرتقال را حس م یبو

پوست   کهیپدرم در حال دن یو با د دیچرخ تی خانواده خودم باشد. نگاهم به سمت جمع

خورد، حس  یتکان م دن یپرتقال در دست داشت و با لبخند فکش در حال جو ینارنج

 را گرفته:  میچشم ها یکردم خون جلو

  نیگذره؟ هم یخوش م کین کیبود عشقتون به بچه من؟ پ نیا  د؟یاومد یچ یبرا   -

کنم. من با تو درد دل کردم مامان... گفتم  یم تیاز تک تکتون شکا دیاالن اگر همه نر

خودت   شیخواستم؟ فقط چند ساعت راز ما رو پ یادیز زی واهش کردم... چنگو... خ

 شد؟  یم یچ  یداشت ینگه م
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 به پدرم رفت:  ی به سمتم برداشت و چشم غره ا  یقدم مادرم

  یعروسم تو ؟یپدر شدنت رو از ما پنهان کن دیتو با اوشیشه که... س ینم  -

   م؟ینگ چکسیباشه ما به ه مارستان یب

 ه جواب مادرم را داد: من، سمان یجا به

خواهر احمق من هم به کشتن   ان یبا گاو و گوسفنداشون ب لتون یفام دینه... زنگ بزن  -

 .دیبد

 داشته باشم:  می تُن صدا یرو یرا به هم فشردم تا کنترل فکم

... اگر بعد از  دمیهشدار م  یول گمینم یچ یبه احترام سحر... فقط به خاطر سحر... ه  -

 ایاحترام به من  ی... اگر ته دل شما ذره انهیخواد ما رو دوباره بب یم یامشب کس

بمونه تا صبح با  نجاینفر ا کیفقط  هی .... کافمیتنها باش دیسحر وجود داره، اجازه بد

ما هم آرزوتون بشه. درسته آروم تر شدم  هیسا دن ید یکه حت ییخودم ببرمش جا

زحمات سحر به باد بره من دوباره بشم همون   دینکن ی... کاروشمایمن هنوز س یول

 . میست یکنه من و سحر ن یکه ضرر م یکه قبال بودم. کس یکله ا  یب یوحش
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